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Copemi no Interior traz o licenciamento ambiental para debate

Exportações da indústria gaúcha sobem 8,7%

Líderes empresariais reforçam
necessidade da reindustrialização do Brasil

Em reunião na FIERGS, secretário destaca iniciativas
que buscam soluções para a agroindústria

Escolas do Sesi-RS em Canoas e Novo Hamburgo beneficiarão
720 estudantes com Ensino Médio em tempo integral

Coordenadores do Senai-RS são capacitados
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EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 7  nº 66  

maio 22
▶ GILBERTO PERALTA  
A urgência da  
qualificação profissional

Os rumos da  
qualificação  
profissional  
na indústria

Saiba em que setores e profissões 
surgirão as novas demandas até 2025, 
segundo o Mapa do Trabalho Industrial

BIG DATA ▶ Observatório Nacional da Indústria apoiará decisões estratégicas
SONDAGEM 4.0 ▶ 69% das indústrias brasileiras fazem uso de tecnologias digitais
SESI ▶ Programa em mais de 400 escolas estimula nova geração de cientistas

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

As exportações da indústria de transformação gaúcha somaram US$ 
1,3 bilhão em maio, elevação de 8,7% em relação ao mesmo mês de 2021, 
crescendo em 14 dos 23 segmentos que registraram embarques no período. 
No acumulado de 2022, as vendas externas totalizaram US$ 6,8 bilhões, 
36,2% maiores se comparadas aos cinco primeiros meses do ano passado. 
“O aumento nas vendas para a América Latina contribuiu muito para o 
resultado do mês. Além disso, as vendas de veículos para a Argentina, que 
foram muito afetadas com o início da pandemia, começam a mostrar sinais 
de recuperação”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

INCOTERMS 2020
Os principais tópicos sobre o Incoterms 2020 serão abordados em live, no dia 29 de junho, das 10h às 11h, via MS Teams. A apresentação será da 
supervisora de exportação Patricia Borghetti. Inscrições: www.bit.ly/_Incoterms. Informações: cinrs@fiergs.org.br ou whatsapp (51) 98970-3769.

INTELIGÊNCIA COMERCIAL
Você sabe quais países estão importando o seu produto? será tema da oficina on-line de inteligência comercial, realizada pela FIERGS, por meio do 
Centro Internacional de Negócios (CIN-RS) e a Gerência de Relações  Internacionais e Comércio Exterior. Inscrições: www.bit.ly/inscricaooficinaic.

FÓRUM GD
O Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis no Rio Grande do Sul volta ao formato presencial no dia 28 de julho, na sede da 
FIERGS, que promove o evento por meio do Conselho de Infraestrutura (Coinfra). A sexta edição terá como temas principais a geração de energia, 
eficiência energética e redução do custo da energia elétrica, distribuídos em cinco painéis. O evento também conta com a promoção do Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), além do apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS) e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Inscrições:  
https://www.sympla.com.br/evento/vi-forum-de-geracao-distribuida-de-energia-com-fontes-renovaveis-no-rs/1565593 

AGENDA

SuStentabilidade
Senai e Eletronorte destinam R$ 12 milhões 
para geração de hidrogênio verde

deSafio:braSil
Como uma política de desenvolvimento 
pode mudar o futuro do Brasil?

Autoridades e industriais do Vale do Sinos participaram, nesta semana, 
de reuniões com o superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi-
-RS), Juliano Colombo, para discutir a construção de duas novas escolas 
de Ensino Médio na região. Os encontros foram realizados nesta quarta-
-feira, dia 22, em Novo Hamburgo, e na segunda-feira, dia 20, em Canoas.

As obras de construção da escola de Canoas devem começar no início 
de 2023, em terreno junto à unidade local do Sesi-RS, no bairro Marechal 
Rondon. A previsão é de que a unidade inicie a operação em 2025. Em 
Novo Hamburgo, a primeira etapa do projeto é a definição da área onde 
será construída a estrutura educativa. Na cidade, o começo da operação 
está previsto para 2026.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Esta semana, 45 profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-RS), sendo 37 coordenadores pedagógicos e oito ana-
listas de educação profissional participaram do curso Experiência de 
Aprendizagem Mediada. O curso de 40 horas, foi ministrado pelo Centro 
de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná, na sede da FIERGS. A EAM - 
Experiência de Aprendizagem Mediada é uma abordagem destinada a 
promover a qualidade da interação entre coordenadores, professores e 
alunos da Educação Profissional, com o objetivo de aprimorar a prática 
pedagógica visando a materialização e a expansão do potencial de apren-
dizagem dos alunos do Senai, assim como a promoção da sua autonomia 
e da sua capacidade de inovação e adaptação a um mundo em constante 
mudanças. A EAM é um dos princípios norteadores da metodologia de 
Educação Profissional do Senai.

Mais uma edição do Copemi no Interior foi realizada na quinta-feira, com 
a participação da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado 
do Rio Grande do Sul, Marjorie Kauffmann; e do diretor-presidente da Fun-
dação de Proteção Ambiental (Fepam), Renato das Chagas e Silva. O evento, 
transmitido pela TV FIERGS e cuja abertura foi realizada pelo vice-presidente 
regional Torquato Ribeiro Pontes Netto, abordou Licenciamento Ambiental 
– Avanços e Desafios. “Sabemos que o licenciamento é importantíssimo 
para a manutenção da qualidade ambiental, mas também para a validação 
de todos os procedimentos executados tanto para importação quanto para 
exportação. O mundo não se interessa por algo que não tenha o selo do 
licenciamento ou a segurança da sustentabilidade”, disse a secretária.

Marjorie apresentou a Licença Ambiental por Copromisso (LAC), proce-
dimento eletrônico que autoriza a localização, a instalação e a operação de 
atividade ou do empreendimento mediante Declaração de Adesão e Com-
promisso (DAC). O empreendedor precisa atender critérios, pré-condições 
e requisitos estabelecidos pela autoridade licenciadora, respeitando dispo-

sições do Conselho Estadual do Meio Ambiente. A secretária explicou que 
a LAC ajuda tornar o processo mais ágil, cujo tempo médio de tramitação 
real leva dois dias. Entre março e 22 de junho de 2022, 20 licenças foram 
expedidas dessa forma.

Já Renato Chagas enfatizou que a Fepam cria diferentes formas de 
licenciamento para dar melhor resposta e segurança ambiental a quem a 
procura. Ele também explicou as diferentes portarias e citou as diretrizes 
técnicas que regram o tema no Rio Grande do Sul, além de mostrar como a 
Fepam trabalha para atender de forma mais eficiente, garantindo aos setores 
desempenhar atividades de uma forma sustentável e segura.

A realização do evento foi da FIERGS, por meio do Conselho da Pequena 
e Média Indústria (Copemi), juntamente com o Conselho de Meio Ambiente 
(Codema), a Unidade de Desenvolvimento Sindical (Unisind) e o Conselho 
de Articulação Sindical e Empresarial (Conase).

CLIQUE AQUI E ASSISTA

Atuar coletivamente, buscando aproximação com as coordenadorias 
do Interior foi uma das formas encontradas pelo secretário da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho 
Lopes, na tentativa de “construir soluções” para problemas do setor no 
Estado. As ações realizadas pela secretaria foram apresentadas por Lopes, 
na quarta-feira, na reunião do Conselho da Agroindústria (Conagro) da 
FIERGS. Um dos trabalhos executados tem como objetivo identificar os 

gargalos nas cadeias produtivas e, segundo o secretário, as alternativas 
propostas são sempre embasadas em “caráter técnico” e científico, evitando 
posicionamentos ideológicos.

A reunião on-line, conduzida pelo coordenador do Conagro, Ale-
xandre Guerra, teve a participação dos conselheiros, que questionaram 
Lopes sobre as principais demandas de cada um dos segmentos por 
eles representados.
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A solenidade de entrega da Ordem do Mérito Industrial de Santa 
Catarina foi marcada pela homenagem ao protagonismo do industrial 
e das mulheres, além da crença no potencial que o Brasil oferece para 
crescer, apesar dos desafios no cenário internacional e interno, que 
precisam ser superados. O evento foi realizado pela Federação das 
Indústrias (FIESC), nesta sexta-feira, em Florianópolis, com a participa-
ção de cerca de 400 pessoas, entre lideranças industriais e políticas. O 
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Gilberto Porcello Petry, representou o presidente da CNI, Robson Braga 
de Andrade, na cerimônia.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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